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We draaien weer!

Het is alweer oktober als je dit leest. En de competitie

het heeft ditdraait inmiddels weer op

jaar wel wat meer voeten

voorheen.

in de aarde gehad dan

Zoals je gezien zult hebben , zijn in

Rozengaarde nog maar drie - in
plaats van de gebruikelijke vier -

velden beschikbaar voor trainingen

en wedstrijden. De gemeente

Doetinchem heeft besloten van

Rozengaarde een topsporthal te
maken. Prima, we zijn het er

helemaal mee eens, maar die

beslissing heeft wel wat

vervelende consequenties. Om te
beginnen heeÍt Henk Bazen de

afgelopen weken al zijn

vaardigheden op het gebied van

planning moeten inzetten om

iedereen aan het trainen en het

spelen te krijgen. En dan ook nog

zodanig dat iedereen tevreden is

met tijdstip, avond en locatie. Ga

er maar aan staan. ln een mailtje

aan mij liet Henk weten dat hij het

volgend jaar voor gezien houdt. Bij

deze een oproep aan Henk om

daar nog eens een nachtje over te

slapen, want we kunnen zijn inzel
niet missen!

volle toeren. Maar

Financieel

Tweede probleem is dat we vanuit

Orion door een beslissing buiten

onze invloedssÍeer geconÍronteerd

worden met hogere kosten voor

zaalhuur. We kunnen immers nog

maar terecht op drie velden in
Rozengaarde. En daar zaten we,

gezien onze Íinanciële situatie, nu

net niet op te wachten. Binnenkorl

praten we met wethouder Ernst

over de ontstane situatie. En we

kunnen ons niet voorstellen dat hij

geen begrip zou hebben voor onze

visie. We verwachten op zijn minst

een luisterend oor.

weg
Hoe dan ook, we draaien weer! Het

seizoen is begonnen. Het bestuur

gaat het tweede jaar van haar

termijn in en stelt zich ten doel de

weg die vorig jaar is ingeslagen.

voor.t te zetten. Dat betekent dat

we naast het oplossen van de

dagelijkse problemen, verder

bouwen aan de structuur en de

inrichting van de organisatie.

COLUMN
VOORZITTER

WIM DIELEMAN:

Verder bouwen aan

de structuur en de
inrichting van de

organisatie

Langzaam - we hebben per slot

van rekening ook nog wat andere

bezigheden die aandacht vragen,

onze banen bijvoorbeeld - maar

wel giestaag. Speerpunten zijn de

sarnenwerking met Huévo en het

techniscfr beleid.

PositbÍ
Maar hoe je het ook wendt of

keert, aan de basis van alles staat
plezier. Plezier in volleybal, plezier

in het samenspel met anderen,
plezier in het opbouwen van de

vereniging. Daarom: zie het

positieve in alles om je heen. lk
weet het, dat is een stuk moeilijker

dan gewoon lekker negatief zijn.

Maar je kunt het, ik weet het zeker.

Ook jij. Als iedereen probeert

vanuit zijn eigen capaciteiten,

vaardigheden en mogelijkheden bij

ie dragen aan een gezonde

vereniging met een positieve

instelling, dan komen we er wel.

Een hartstikke leuk

volleybalseizoen toegewenst!

Seizoen 2003/2004
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KORTE
BERICHTEN

Orion Expres buiten Doetinchem

De verspreiding van de Orion

Expres is al jaren in de veftrouwde

handen van Ab Been en een team

van bezorgers. Met elkaar dekken'

zij heel Doetinchem. Maar... Orion

heeÍt ook leden buiten

Doetinchem. En daar gaat het

even mis. We ontvingen van

verschrllende kanten mailtjes dat

het begin van het seizoen gemist

was, doordat de aanvang en de

precieze tijdstippen van de

trainingen sommige Orionners niet

bereikt hadden. Vervelend. En alle

reden om onze excuses daarvoor

aan te bieden. Om dit probleem

het hooÍd te bieden. het volgende

BESTU U RLIJ K

voorstel: vraag een van je

trainings- oÍ teammaatjes de Onon

Expres voor je mee te nemen. Bel

vervolgens naar Ab Been (zie voor

zijn telefoonnummer de lijst van

bezorgers voorin deze uitgave),

geef hem de desbetreffende naam

door en vraag hem een extra

exemplaar mee te geven voor deze

persoon. ledereen heeft dan in

ieder geval binnen een redelijke

termijn de Orion Expres in huis. Je

zret. 1e moet er wel zelf iets voor

doen. maar we hopen dat het op

deze manier en 'with a Iittle help

Írom a Íriend kan werken.

'With a Iittle

help from a

friend'

Sinterklaas
De Goedheiligman geniet momenteel van zijn vakantie, maar is

alweer bezig met de voorbereidingen van zijn verjaardagsÍeest

deze heíst. Nu is hij op zoek naar een ruime berging voor zijn

kleding (hele grote kast oÍ een klein kamertje). De collectie

omvat zo'n 5 pakken en een setje of 10 voor de knechtenkledij.

Heeft iemand ruimte over waar de Sint dit kan bergen de

komende tijd, meld 1e dan even bij een van de volgende

nummers: 333209 of 341885. De Sint zal je dit jaar zeker niet

overslaan.

ORION EXPRES - oktober 2OO3
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Het n ieuwe ORION.
KLEDINGLIJN

De volgende mogelijkheden zitten in het

kledingpakket:

. Shiftje + broekle

. Trainingspak

. Sporttas

Shirtje + broekje zijn verplicht vanaf 1 januari 2004,

voor alle teams (senioren. jeugd. circulatie en

recreanten). die geen lopend sponsorcontract
hebben.

Àa-s:-,' - : pakKet Kan op 4 manieren :

. :a'n (oopt zelf de outfit (wel gezamenlijk)

. -:am zoekt sponsor die outÍit betaalt

. Team verricht werkzaamheden voor een Íirma

en krijgt daarvoor vergoeding
. Opzetten actie om daarmee outÍit te verdienen

(via Orion wordt een actie op touw gezet)

De sponsor betaalt naast de kleding jaarlijks een

bedrag afhankelijk van het pakket en komt in ruil

daarvoor met logo op het shift (en eventueel tas of

pak).

Dassen en uitlevering van de kleding vindt uitsluitend

: aats via CLAUS SPORT 2000.

.::' r:lenen die het tenue nog niet hebben gezien

..r=-s -=: :0enings-toernooi van dames 1 in

?oze':.=')= ei op de eerste thuiswedstrijden van

herer - :' :z-:: 1' zij zullen het dan dragen!

Inlichtingen over prijzen,

tarieven voor sponsors,

aanschaf, etc.:

Hennie van Haarlem

(o314-341589)

Medio oktober verkrijgbaar

TENUE!

Vernieuwd heren 4
in actie voor tenue!

Zoals blijkt uit het artikel hiernaast is éen van de

mogelijkheden om een nieuw tenue te verkrijgen

het zelf verrichten van werkzaamheden.

Het nieuwe heren 4 (bestaande uit spelers van

Huévo en Orion) is de eerste die dit opgepakt

heeÍt.

Al voor de eerste training hebben zij, zowel op de

vrijdag als op de zondag, geholpen met de

hekwerken voor Achterhoek Magazine

Ballooning in Zeddam (440 hekwerken ophalen in

Zelhem, plaatsen in Zeddam en vervolgens weer

op de zondag aÍbreken en retour naar Zelhem).

De tijd die hiervoor nodig was, viel tegen waardoor

deze mannen op beide dagen maar liefst meer dan

8 uur in touw warenl

Hulde voor de positieve manier waarop iedereen

bezig was en het plezier dat men ondanks de

tegenslagen uitstraalde.

Ook dank aan de ouders die geholpen hebben met

de werkzaamheden en het veryoer.

De nieuwe trainer/coach Rob Buiting kan op deze

manier veel plezier aan deze groep beleven in de

3e klasse. En: van de verdiensten kan het nieuwe

tenue worden aangeschaÍt!

ORION EXPRES - oktober 2OO3



GROTE CLUBAKTIE
Wie verkoopt

het

d u izendste

lot?

De werkwijze is weer dezelfde. Voor de verkoop van

de loten zijn alle jeugdleden inmiddels benaderd.

Wellicht hebben ze u ook al weten te bereiken. Elk

jeugdlid gaat proberen zoveel mogelijk loten te

verkopen. Hij/zij die de meeste loten "aan de man"

brengt. wordt beloond met een prijs, beschikbaar

gesteld door lJssalon Fri0l. Voor degene die het

1000ste lot verkoopt hebben we nog een verrassing in

petto.

Om ook de andere leden te betrekken in deze meestal

lucratieve actie (van elk verkocht lot is 2,- voor de

vereniging) worden de seniorenteams benaderd door

de jeugdteams. De senioren kunnen binnen hun eigen

kring proberen zoveel mogelijk loten te verkopen, dit

aantal komt via de jeugdteams weer terug bij de

organisatie. Het jeugdteam dat op deze manier de

meeste loten weet te verkopen, krijgt ook nog een

prijs.

De verkoop gaat op 13 september van stafi, Deze

geschredt brj inschrijving.

De intekenlijsten dienen uiterlijk 10 oktober inge evero

te worden. Uitlevering van de loten zal plaats vinden

tussen 20 en 24 oktober. Dan pas vindt ook de

betaling plaats. zodat het geld tussen 3 en 7

ORION EXPRES Seizoen 2003/2004

Met de start van het volleybalseizoen begint ook de de Grote

Clubactie weer. Deze actie was vorig seizoen een groot succes

met 972 verkochte loten van de prijzen viel op een

binnen Orion verkocht lot.

november ingeleverd kan worden bij de vereniging.

Op zaierdag 15 november zal in sporthal

Rozengaarde bekend worden gemaakt welk jeugdlid

en welk jeugdteam de meeste loten hebben verkocht.

De trekking van de prijzen van de Grote Clubactie is

op 19 november.

Help de actie slagen door te kopen en door nog eens

om je heen te kijken of er niemand is overgeslagen.

De Grote Clubactie is er voor iedereen en voor de

prijs van 2,50 per lot zeg je toch geen nee!

SPONSOR
VAN DEZE

ACTIE

GROTE CI,UBACTíE

ORION EXPRES - oktober 2003
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DAMES 1

za 2710912003

za 0411012003

za 1111012O03

za 2511012003

za O1t1lt2OO3

za 0811112003

za 1511112003

za 2211112003

za O611212OO3

za 1311212003

za 1010112004

za 1710112004

za 2410112004

za 3110112004

za A710212004

za 1410212004

za 06/0312004

za 131O3120A4

za20lO3l2004

2a2710312004

za 0310412004

za 17104120O4

- Orion

- Orion

- Capricorn Beveilig.Nesselande
- unon
- Summa Peelpush
- Orion

- VVC

- Orion

- Mikro-Electro Roosendaal
- Orion

- Hubers ÍrlUtrecht
- lnter Rijswijk
- Orion
- lnterkontakt-Pegasus
- Orion

- HCCneVMartinus 2

- Orron

- TSL Activia
- Orion

- Taurus
- Orion

- Rijnmond

De thuiswedstrijden van de dames van Orion worden in sporthal Rozengaarde gespeeld

WEDSTRIJDPROGRAMMA Seizoen 2OO 3/2004
17:30 uur

13:45 uur

17:15 uur
19:00 uur

17:15 uur
17:00 uur

17:15 uur
17:00 uur

17:15 uur
13:30 uur

17:15 uur
17:15 uur
16:30 uur

17:15 uur
17:00 uur

17:'í 5 uur
.19:00 

uur

17:15 uur
19:00 uur

17:15 uur
14:00 uur

17:15 uur

Rijnmond

lnter Rijswijk

Orion
lnterkontakt-Pegasus

Orion
HCCneVMartinus 2

Orion
TSL Activia

Orion
Thurus

Orion
Orion
Capricorn Beveilig. Nesselande

Orion
Summa Peelpush

Orion
VVC

Orion
Mikro-Electro Roosendaal

Orion
Hubers ÍrlUtrecht

Orion

W*
HOLLAND
PHARMA

ryruffa m.v

\AAEO;à§E-

H.J. Wisselink

CARAVANS

ORION EXPRES - oktober 2003
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Vriendenclu b da mes Orion
De Orion damesgroep heeft een bewogen jaar achter de rug. Lange tijd rcs het

onzeker of de groep op eerste divisleniveau kon blilven acteren. Dit had alles met

de financieel r,vat minder rooskleurige situatie van de vereniging te maken.

Uiteindelijk werd de broekriem aangetrokken en wisten de dames het seizoen tot

een meer dan waardig einde te brengen.

Seizoen 2003/2004

Eén van de redenen van de dames

om de ingeslagen weg af te

maken, was de toch wel bijzondere

samenstelling van de groep. Het is

een jong en enthousiast team,

boordevol talent. De dames zien

het als een unieke ervaring en

uitdaging om ook het komende

seizoen in dit talentvolle team te

blijven spelen. Met veel pech en

tegenslag wist men dit jaar toch

net onder de top te eindigen. De

groep heeft er onlangs voor

gekozen om bij elkaar te blijven

omdat ze weet dat het komende
jaar een nog hogere klassering

zeker mogelijk is. Ze gaan ervoor!

De groep en de begeleiding zijn al

drie jaar bezig om, naast enkele

kleine sponsors een grote sponsor

te strikken, Dat wil maar niet

lukken Dit rs overigens geen

lokale. maar een landelijke

tendens, De vijver is erg klein en

ook econom sch gezien maken we

momenteel een mindere periode

door. De groep rs dan ook extra blij

met een aantal kleine sponsors.

Aan de ambities die de

damesgroep heef1. kleeÍt echter

een kostenplaatje. Met name de

post reiskosten is behoorlilk. Naast

het blijven zoeken naar een grote

sponsor zijn we van zins om een

"Vriendenclub dames Orion' te

starten, want: "vele kleintjes zijn

tezamen ook een grote". We

vragen derhalve uw steun rn de

vorm van een eenmal ge

schenking van 50.- opdat het

rond de jaarwisseling de trotse

bezitter/ster worden van een

DAM ES 1

als groep, gezin oÍ bedrijÍ lid te

worden van de vriendenclub.

Hopelijk steunt u ons initiatieÍ en

wordt lid door 50,- te storten op

het komende volleybalseizoen

lvaar te maken.

komende jaar de dames 1 groep rekeningnummer: 119'1678 t.n.v.

haar idealen kan verwezenlijken. R.A. Hofland, onder vermelding

Naast een eervolle vermeld ng in van "Vriendenclub dames Orion".

clubblad de Orion Expres zult u n Het zou voor de groep een grote

het komende seizoen uitgenod gd ruggesteun zijn. Een vorm van

worden om gezamenlijk een waardering en een enorme

toernooi te spelen. Tevens zu t L, motivatie om de gestelde doelen in

unieke "Orion dames 1 kalender Spodgroeten.

Natuurlijk is het ook moge rlk om Dames 1 Orion en begeleiding

VRIENDENCLUB DAMES ORION

Gaarne word ik lid van de VRIENDENCLUB DAMES ORION, ook
wel genoemd de Club van Honderd.

Voor het seizoen 2003/2004 stort ik

op gironummer 1791678 t.n.v. R. Hofland te Doetinchem.

Datum.. . .. . .. Plaats

Handtekening.,..

Stuur deze bon op naar R. Hofland, Einthovenlaan 17 ,

7002 l1E Doetinchem

ORION EXPRES - oktober 2003
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Het afsluit toernooi RECREANTEN

Ook dit jaar hadden we weer ons Jaarli;ks afsluit toernooi van de recreanten, en zoals we dat bijna

elk jaar hebben gehad was het deze keer ook weer BLOED HEET.

Dus de eerste reactie, waarom Coen we dit ook pas in juni. Het antwoord is dan ook elke keer

weer hetzelfde. De competitie is afgelopen en ivr.1 kunnen op dinsdag avond in de sporthal terecht,

We zijn het dus inderdaad wel gewend.

Deze avond deden er 3 dames- en 3 heren teams

mee .

De teams 1 en 2 waren vaste teams en de derde

teams bestonden uit een mix van de overgebleven

leden zowel bi1 de dames als bil de heren.

Door dit kleine aantal konden we wel heel veel spelen.
De scheidsrechters zijn deze avond ook altijd de

bekende Orion mensen nl. Fuud en Antoinette

HoÍland, Theo Besseling en Ab Been. Karin Bazen

was er voor de puntentelling.

Aan het eind van de avond hadden beide eerste teams
ge\1,ronaen.

Hei cpru .nen van de velden is iets wat in snel tempo
gaat. oe heren helpen hier spontaan aan mee.

Eenmaa coven was er voor iedereen nog een

b tterga'"iiuuT maar veel mensen zijn niet eens meer

boven ce,and maar gingen rechtstreeks naar huis.

Toch ," rl elereen dit een goede afsluiting van het

se zoe: r-s ,.'oor allemaal

Tot volgend jaar!

Meestersstraat 16,7001 HC Doetinchem, Tet 03,,l4-380069,
e - m a il a cte u r @ b u row ilte n b u rg, n l, we bs ile: www, b u Tow itten b u rg. n I
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Achterhoek Magazine, een zakenblad voor Achterhoekse

ondernemers, is een unieke actie gestart: als je je telefoontikken

inkoopt via Achterhoek Magazine ben je goedkoper uit én steun

je ook nog eens de topsport in de Achterhoek.

een vrij onbekende naam. Niet zo Tegelijkerlijd ziet de beller zijn

verwonderlijk want het bedrijÍ houdt maandelijkse rekeningen 10 tot 30

er een heel aparte manier van procent lager uitvallen. En de club
marketing op na. Waar andere krijgt een percentage mee van de

aanbieders het zoeken in grote, totale belomzet van degenen die
geldverslindende het heeft aangebracht als ACN-lid.
reclamecampagnes past ACN een

creatieve, andere methode toe: het Draagvlak
benadert grote sportclubs en zet Achterhoek Magazine en Orion zijn

samen met hen wervingsacties op, inmiddels na uitvoerig overleg met
waarvan alle partijen beter worden. ACN enthousiast over de kracht
Natuurlijk maakt ACN zijn marge. van het concept. Het zakenblad

Nu telefonie, straks ook gas en elektra
'Vaste' telefonie is de eerste markt waarop naast de bekende
partijen ook andere aanbieders actief zijn. De besparingen
kunnen, uiteraard afhankelijk van het belgedrag, oplopen tot
zo'n 30 procent, Als je veel internationaal telefoneert, kan
dat percentage overigens nog aanzienlijk hoger uitvallenl
Vaste telefonie is nog maar het begin. Vanaf eind dit jaar
biedt ACN ook mobiele telefonie tegen zeer concurrerende
tarieven. En in 2004 worden de elektra- en gasmarkt
vrijgegeven, Als je meedoet, houdt ACN je op de hoogte van
de ontwikkelingen en kun je in de toekomst ook deze
diensten en producten afnemen via ACN. Met dezelfde
voordelen die nu gelden voor vaste telefonie. Dus: lagere
kosten voor jezelf en financiële ondersteuning van volleybal
in de Achterhoek.

TELEFOONACTIE

Bel via Achterhoek Magazine

en steun Orion
Sinds een paar jaar s de markt

voor telefonie vrij Dat betekent dat

andere aanbieders dan KPN hun

diensten mogen en kunnen

aanbieden aan bedrijven en

particulieren. ln een land als

Amerika de gewoonste zaak van

de wereld, maar in Nederland

moeten we nog erg wennen aan

dat idee. Vandaar dat KPN nog

steeds het overgrote deel van de

telefoniemarkt in handen heeÍt.

Voor het abonnement en de

aansluiting op het telefoonnetwerk

zijn we nog steeds aangewezen op

KPN. Maar de telefoontikken

kunnen we inmiddels bij veel

andere aanbieders aanwijsbaar

goedkoper inkopen. Denk aan

bedrijven als Tele2 en 02.

Beter

De nieuwste ontwikkeling op dit
gebied is een heel interessante.

Een korte uitleg: ACN is een

gerenommeerde speler op de

Amerikaanse en Europese

telefoniemarkt, met een groot en

nog steeds sterk groeiend

marktaandeel. Tegelijkertijd is ACN

ORION EXPRES - oktober 2OO3 t2
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Achterhoek Magazine en Orion ziln na

uitvoerig overleg met ACN enthousiast

over de kracht van het concePt

Telefoneren via

Achterhoek Magazine!?

Hoe werkt dat?

le kunt als particulier

kosten besparen oP

telefoniediensten die je nu

ook al afneemt. Door via

Achterhoek Magazine/ACN

te gaan bellen, pakken je

rekeningen tot wel 30

procent lager uit. Je

abonnement blijf je betalen

aan KPN; voor je

telefoontikken krijg je

maandelijks een duidelijk

gespecificeerde rekeni ng

van ACN. Je betaalt geen

af- of aansluitkosten; je

behoudt je eigen nummers;

je bereikbaarheid blijft

hetzelfde; er komen geen

kastjes aan je toestel te

hangen. Het enige dat je

hoeft te doen, is kenbaar

maken dat je via

Achterhoek Magazine wilt

gaan bellen door

onderstaande bon in te

vullen en terug te sturen.

Er wordt vervolgens contact

met je opgenomen om een

en ander te regelen. ACN

zorgt voor omzetting van je

nummers en regelt een

aantal technische zaken. Je

hebt er geen omkiiken

naar.

Seizoen 2003/2004

heeÍt onlangs een contract

aÍgesloten met het bedrijÍ met het

doel de volleybalspoft in de

Achterhoek te ondersteunen.

Vanuit Orion kunnen we meedoen

met de actie en zo meeProfiteren

van de opbrengsten oP basis van

een in onderling overleg met de

Stichting Topvolleybal Orion,

Topvolleybal Longa en

Volleybalverenrging Orion

vastgeste lde verdeelsleutel.

Omdat ook alle lezers van

Achterhoek Magazine kunnen

meedoen. hopen we dat de 'wet

van de grote getallen' in werking

zal treden en we gezamenlijk méér

in kas krijgen dan wanneer we de

actie alleen zouden oPzetten.

Ons doel is zoveel mogelijk leden

van de vereniging te laten bellen

via Achterhoek Magazine/ACN. Om

mee te doen aan de actie hoef je

alleen maar de bon oP deze Pagina

in te vullen en terug te sturen/faxen

naar Achterhoek Magazine. Je

wordt dan persoonlijk benaderd

voor verdere uitleg en toelichting

en voor afwikkeling van een aantal

Íormaliteiten.

BON

O -la, ik rvrl bellen via Achterhoek Magazine en Orion steunen

Naam

Postcode en straat

Plaats

Telefoon

Emailadres

Deze bon sturen naar Achterhoek Magazine, Postbus 663,

TOOO AR Doetinchem(vergeet niet een postzegel te plakken)

I
I
I
I
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ORION EXPRES eizoen 2003/2004

Zaterdag 2 en zondag 3

augustus hebben we in het

centrum van Doetinchem weer

het traditionele beachtoernooi

gespeeld,

Dit jaar alleen met horecateams.

Orion heeft de organisatie en de

wedstrijdleiding geregeld. Hiervoor

willen wij Ruud Hofland en de

andere vrijwilligers bedanken want
het is weer heel veel werk geweest

om alles in goede banen te leiden.

Het zand is geregeld door een
Het zand was geregeld door firma

.,.i."1 ',

Netterden Zand en Grind

bekende van Orion, firma Netterden Zand en Grind.
Als sponsors van het toernooi hebben Claus Sport en

Amicon ons gesteund. Als organisatie willen wij 'Fred

en Douwe'bedanken voor de goede zorgen (het natje
en droogje). Dankzij het mooie weer hebben wij het
als een geslaagd toernooi ervaren. Nogmaals

iedereen die hier aan meegewerkt heeft bedankt!

Dankzij het

mooie weer

was het een

geslaagd

toernooi

De einduitslag:
'1. Vermaeck

2. Havana

3. Vergane Glorie'l

4. Huet 2

5. CaÍe Kafe 1

6. Huet 1

7. Bodrum

8. Jansen 2

L De Bank

10. Boulangerie

11. Jansen 1

12. Fred en Douwe

13. Kartouwe

14. Cate KaÍe 2

15. Poolcentrum

16. Paddy's pub

ORION EXPRES - oktober 2OO3 15
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ORION EXPRES Seizoen 2003/2004

long talent
In de herenlijn van Orion vinden we dit seizoen een behoorlijke

instroom van jong talent. Enerzijds een natuurlijke doorstroming

vanuit onze eigen jeugdlijn, anderzijds zorgde de samenwerking

met Huévo voor een nieuwe impuls.

VANUIT DE HERENLIJN

ROB BUITING: Een

volleybaldier in hart
en nieren

.,

JAC VAN GOMPEL geeft

samen met enkele spelers

van heren 1 een clinic op

donderdag 9 oktober van

18.OO tot 2O.OO uur in

sporthal Rozengaarde

Gevolg is dat we met twee grote

selecties aan de slag kunnen in de

derde klasse. Heren 4 speelt onder

de naam Orion-Huévo. Voor beide

teams vonden we een enthous aste

trainer, die de jongens stevrg onoer'

handen neemt.

Heren 4 staat onder de hoede va-
Rob Buiting, een volleybaldier in

hart en nieren. Een ervaren

volleyballer, waarvan dit team de

nodige kneepjes zal leren. Succes

Rob!

Heren 5 heeft inmiddels een reeks

trainingen afgewerkt onder de

vakkundige leiding van onze

Macedonische international Goran

Aleksov (speler van heren 1). Ook

van dit team verwachten we het

een en ander dit seizoen. Succes

Goran!

Omdat we ruim in de spelers zitten

speelt een groot deel van deze
jonge volleyballers wisselend ook

nog in de jongens A-competitie

zodat ieder aan het spelen

toekomt. Alle betrokkenen rond

deze teams hebben er zin.

Ook heren 1 trainer Jacques varr

Gompel levert zijn bijdrage. Op

donderdag 9 oktober neemt hij.

samen met enkele spelers van

heren 1, heren 4 en 5 onder

handen tijdens een clinic.

(Rozengaarde 18.00 u - 20.00 u.)

ledereen is van harte welkom l!

Heren 2

Naast de toestroom vanuit de

jeugd staat het terugtrekken van

heren 2. Er waren te weinig

mensen, die pasten in het profiel

van dit team. Ondanks pogingen

om spelers aan te trekken en

cescrekken met Longa'S9 om

sa-:- :e ',\,erken. kwam er helaas
^.=- -.a^ :r rla arqpfl. De 4:--
: .:':== = .:- .-a:aOO'en blijVen

l= -- - ) . - -' l' :^ :e^oi,den en

,',:'l=^ :'l:,: - -eren3

::l:-:-.-
'.: :--: : ='=- =en 

redelijke

- ll:--::3- le','reest te zijn, mag

I : :==- I :- f,rt jaar niet

.:'::-- .^ net deze kwalitatieve

-:- s ::' de grootte van selectie
,.?' '='. ^ et irggen.

-:':' e 
=n 

heren 7 vervolgen hun
-- rr: s imposante volleybal-

:?" .'= cngemerkt met weer een

.?z' ='3 Zij ontmoeten elkaar

:,',=: (eer in een onderlinge strijd.

-)---er dat in deze vierde klasse

:-i.e e plekken leeg blijven, wat

- ':et wedstrijden betekent voor
-e 'e. 6 en 7.

\/=e punten en volleybalplezier

Bas Bloem, coördinator herenlijn
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Nieuwe seizoen NIEUWS UIT DE DAMESLIJN

va n sta rt

Dames 1
Het nieuwe seizoen is weer van

start. We hebben de voorberei-

dende trainingen en oefenwed-

strijden achter de rug; alles staat in

de steigers voor de competitie

200312004. Het het team heeft nog

te kampen met een aantal

blessures, dus het wordt weer
puzzelen voor Marinus en Jan

Willem. Het team van vorig jaar

wordt dit jaar versterkt met

Marloeke Jans. die we namens het

bestuur van harle welkom heten brl

Orion. ln de volgende uitgave

houden we een plaatsje voor jou

vrij om je voor te stellen aan

iedereen.

De dames trainen op maandag in
sporthal Oosseld van '19.30 uur tot

21.30 uur, op dinsdag in
Rozengaarde van 1 9.00 uur tot

21.00 uur, op donderdag in Hoog-

Keppel van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Voor de komende drie seizoenen

hebben de manager, het team, het

bestuur en ouders een aantal

sponsors bereid gevonden om ons

te steunen, dit zijn Claus Sport,
Bakkerij Wiltink, Holland
Pharma, Brutra transport B.V.,

Wedeo, Telma Staal en

H.J.Wisselink Caravans. Naast

deze sponsors heeÍt dames 1 een

vriendenkring opgericht om het

laatste gaatje in de begroting te

dichten We hopen dat er veel

animo zal ziln om ltd te lvorden van

deze mooie club. die dames 1 nog

eens extra ondersteunt.

Voor meer inÍo bel manager Ruud
Hofland 0314-333209. Het team

zal jullie op de hoogte houden van

de resultaten en gebeurtenissen

rond het team, dat wij namens het

bestuur veel succes wensen.

P. F

T,O

M e este rs slro o t

.lJl. TI
ijnimpo
1ó , /00.l HC Doeïinch

l\/ll\/l
rt

em (NL)

ER
ur

el. 0314

5

343 9ó9,I
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DAM ESLIJ N

Dames 2
Dit team ziet er heel anders uit dit

seizoen. Er staat een vrijwel
geheel nieuw, jong team dat zal

worden gesteund door de ervaring

van Chantal en Cindy. De dames

worden getraind door Marcel Laan

die wordt bijgestaan door Karel

Mollevanger. Het zal hard werken

en veel trainen worden voor de

meiden. Wij hopen op nog wat

versterkingen maar dit zal

afwachten',.,orden. Door wat

negatie,;e r-: c,ieit rond de

trainersr,; sse rg en ontevreden

mensen o =, :enk rk, meer de

eigen be a-te- dan het belang van

de veren ! -l ,.,oor ogen hadden, is
het a lenaa ' et, zo gelopen als

"Het plan om jeugd

samen met ervaring te

laten spelen en klaar te

stomen voor dames 1

en hierdoor weer eigen

jeugd en jeugd uit

onze regio in

Rozengaarde te zien

spelen zal nu iets meer

tijd nodig hebben"

De overige damesteams
Dames 3 zal dit jaar met het zeer ervaren team weer meespelen in de
promotieklasse.

Dames 4 zal diljaar weer rn de klasse 2 spelen. ook dit team bestaat uit
ervaren speelsters

Dames 5 bestaat uit een aantal speelsters die vorig jaar al in dit team
hebben gespeeld. ln combinatie met een aantal meiden uit de A-leugd en
van andere verenigingen. Dames 3,4 en 5 worden getraind door Hugo
Slutter. Ook deze teams heel veel succes en plezier dit jaarl

Bert Snippe, coördinator dameslijn

Mooie toekomst met veel jeugd

dat we graag gezien zouden

hebben. Het plan om jeugd samen

met ervaring te laten spelen en

klaar te stomen voor dames 1 en

hierdoor weer eigen leugd en
jeugd uit onze regio in de loop van

de volgende seizoenen in

Rozengaarde te zien spelen zal nu

iets meer tijd nodig hebben. Spijtig,

maar helaas. Wel hoop ik dat de

vereniging en supporters de

dames zullen steunen want die

steun zal dit seizoen hard nodig

zijn. Ook hoop ik dat we met z n

allen weer dezelÍde kant op gaan

en een mooie toekomst voor Orion

opbouwen met veel jeugd die

kansen krijgt om hogerop te spelen
in Doetinchem bij Orion

ORION EXPRES - oktober 2OO3

HUGO SLUTTER Trainer van dames 3, 4 en 5
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HEREN EREDIVISIE

Competitieprogramma 2003 -2004

Za 11 okt

Za 18 okt

Za 25 okt

Za 1 nov

Za 8 nov

Za 15 nov

Za 22nov

Za 29 nov

Za 6 dec

Za 13 dec

17 jan

24 jan

31 jan

7 leb

14 Íeb

21 leb

28 feb

6 mrt

17.30 uur

20.00 uur

19.30 uur

20.15 uur

'l 9.30 uur

19.30 uur

19.30 uur

20.00 uur

20.30 uur

19.30 uur

20.00 uur

19.30 uur

19.30 uur

19.30 uur

20.00 uur

19.30 uur

20.30 uur

19.30 uur

Za

Za

Za

Za

Ld

Za

LÓ

Za

VC Omniworld

BMC/SSS

Protect Eye Orion

Ortec. Nesselande

Protect Eye Orion

VC Zwolle

Protect Eye Orion

Capelle

Protect Eye Orion

Protect Eye Orion

FIorie/Vrevok

Protect Eye Orion

Piet Zoomers/Dynamo

Protect Eye Orion

Anker Groep Lycurgus

Protect Eye Orion

Rijnmond

Protect Eye Orion

- Protect Eye Orion

- Protect Eye Orion

- FlorieAy'revok

- Protect Eye Orion

- Piet Zoomers/Dynamo

- Protect Eye Orion

- Anker Groep Lycurgus

- Protect Eye Orion

- Rijnmond

- BMC/SSS

- Protect Eye Orion

- Ortec.Nesselande

- Protect Eye Orion

- VC Zwolle

- Protect Eye Orion

- Capelle

- Protect Eye Orion

- VC Omniworld

De thuisr.''edstrijden van Protect Eye Orion worden gespeeld in Topsportcentrum Rozengaarde

Leden van volleybalvereniging orion hebben het

seizoen 2003/2004 vrije toegang tot de wedstrijden

van de heren van Protect Eye orion op vertoon van

hun NEVOBO-ledenpas (Seizoen 2003/2004)
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BESTU U RLIJ K

volleybalvereniging Orion bij de Fortisbank te

Doetinchem. Degenen die de vereniging niet
gemachtigd hebben tot automatische incasso,

ontvangen een acceptgiro voor de contributiebetaling.
Per acceptgiro wordt Euro 0,50 in rekening gebracht.

Bij een aanmaning wordt per keer Euro 2,50 in
rekening gebracht.

6. Uitzonderingen
Bij blessures of zwangerschap kan met toestemming
van hei bestuur vrijstelling van clubcontributie worden
verkregen wanneer men langer dan 3 maanden niet
kan volleyballen. Daarvoor kunt U vooraf een

schriftelijk verzoek indienen bij het bestuur. Voor
bondscontributie kan geen vrijstelling worden
verkregen.

7. Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging kan op ieder moment. Dit kan aileen
schriÍtelijk worden doorgegeven aan de

ledenadministratie. Restitutie van clubcontributie vindt
plaats per kwaftaal. Bondscontributie kan niet worden
gerestitueerd.

8. Nieuw lidmaatschap
Inschrijving kan op ieder moment via een

inschrijfformulier en kost:

Recreanten:

Verenigingsleden

16,-

Bondscontributie wordt voor een heeljaar of een half
jaar vooruitbetaald en is tegelijk met de clubcontributie
verschuldigd.

5. Betaling
Op bankrekeningnummer 93.60.37.318 ten name van

Recreanten Euro 7,-

De betaling vindt plaats bij de eerste betaling van de

contributie.

9. Ledenadministratie
lnlichtingen worden gaarne verstrekt door:

Ruud HoÍland, Einthovenlaan 17, 7002 HE

Doetinchem
Telefoon 0314-333209

Tijdens zijn aÍwezigheid kunt U ook contact opnemen
met de penningmeester.

Euro

Euro

Euro 16,-

Euro

Senioren

Alle jeugd
Euro 10,-

Euro 7,-

Contri b utie se izoen 200 3 -2004
1. Tijdstip van betaling
Per '1 oktober: Hele jaar oÍ het eerste halfjaar.

Per I februari: Tweede halfjaar.

2. Geboortedatum
De verschuldigde club- en bondscontributie voor een

lid wordt aan de hand van zijnlhaar geboortedatum

bepaald en blijÍt gedurende het gehele seizoen

ongewijzigd.

3. Clubcontributie
De clubcontributie voor het seizoen 2003-2004 is gelijk

aan die van het vorige seizoen en bedraagt:

Senioren geboren voor 1-10-1985: Euro
175.-

A/B jeugd geboren op of na 1-10-1985: Euro 145,-

ClDlElF jeugd geboren op of na 1-10-1989: Euro

102,-

Recreanten: Euro '118,-

Bovenstaande indeling is gekoppeld aan de

leeftijdsindeling van de bond. De clubcontributie wordt
voor een heel jaar of een halÍ jaar vooruitbetaald.

4. Bondscontributie
De bondscontributie voor het seizoen 200g-2004
bedraagt:

Senioren geboren voor 1-10-.1985: Euro

31,-

NB|Cjeugd geboren op of na 1-10-1985:

24,-

DIUF jeugd geboren op oÍ na 1-10-1991 :

17,-
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Ha nd ige na men
en adressen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Recreanten

Dameslijn

Herenliln

Wedstrijdsecretariaat

Acties/Algemene zaken

Jeugdlijn
PR en communicatie

ORION EXPRES - oldober 2OO3

Wim D eleman

Spoorstraai 25

7003 DX Dcer,nc-er
tE], JZJYó3

email: wimdieleman @tva-reciame.n

Joke Emaus

Louise de Colignystraat 5
7001 GD Doetinchem

tel. 345363

email: j.emaus @ hetnet.n

Jos Pasman

Donker Curtiuslaan 26

7003 AH Doetinchem

tel. 341528

email: jpasman @ xs4all.nl

Marijke Menzo

Slotlaan 124

7006 HH Doetinchem

tel. 326184

email: roheme @ planet.nl

Bert Snippe

Dilleveld 33

7006 TN Doetinchem

Iel. 344649 mobiel: 06-10942645

email: bert.snippe @ hetnet.nl

Bas Bloem

Groen van Prinstererlaan 14

7003 DA Doetinchem

tel. 341885

email: Bas.bloem @ planet.nl

Henk Bazen

Pr. Alexanderslraal 122

7009 AJ Doetinchem

te1.325982

email: hbazen @ xs4all.nl

Hennie van Haarlem

Einthovenlaan 25

7002 HË Doetinchem

tel. 341589

email: h.haarlem @wxs.nl

Maarten Brinkhof Tel. 378264

Vacature

BESTUURLIJK

Op deze pagina vind je de

namen en adressen van de

bestuursleden van

volleybalvereniging Orion. Als

je vlagen, opmerkingen,

suggesties of ideeën hebt,

bedenk dan eerst bij wie je

het best terecht kunt. Dat

bespaart het bestuur een

heleboel tijd en geregel en jij

kunt eerder een antwoord

verwachten.
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